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  كلمة على السريع
 هبطت  هناك من الرجالة من يعتقد إن الستات دول كائنات فضائية

  ..على االرض من كوكب تاني غلط فى يوم مطلعتلهوش شمس 
  تقدن إن الرجالة دول كائناتوهناك من الستات اللى بيع

  .. هالمية البد أن تخضع للفحص الميكروسكوبي الحريمي 
  .. وما بين النظرتين يتعامل الجنسان بعضهم مع بعض 

  ..وكل طرف نفسه يفهم إيه اللى فى دماغ التاني 
! يعنى كيف يفكرالرجل فى المرأة وكيف تفكر المرأة فى الرجل ؟

   فى االخر وايه اللى بيعجب كل منهما..
  فكل طرف نفسه يرى بعيون االخر علشان يعرف ما يعجز ان 

   .يراه بعيونه هو
  .. وكلنا قد شعرنا فى فترة من الفترات باالحساس ده 

وربما كان االحساس ده يمثل لنا واحنا صغيرين لغز اصعب وقتها 
  على عقولنا الصغيرة

  ..  من معادلة رياضية من مجهول واحد 
  الوقت ومع النضج بدات االمور فى الوضوحولكن مع مرور 

   رويدا رويدا 
  ..مع خبرة التعامل مع الجنس االخر 

   إنه كذاب من يدعي-ومن المنطلق الذكورى-لذلك انا اقول 
فالستات يا جماعة تحمل نفسية % .. ١٠٠ انه فاهم الستات بنسبة 

 وتخلى الراجل يشد فى - موش شتيمة دى ع فكرة-مركبة ومعقدة 
ره وممكن تأتي بتصرفات غير متوقعة إطالقا ألن المحرك شع

فخلى ..االساسي لها هو العاطفة وبالتالى صعب تتوقع ردود افعالهم 
بالك باه يا باشا أوعي تزعلهم النك ساعتها موش حتعرف الضربة 

  .. جاية منين 

) حركاتها ( وعليه يجب ان تتعامل مع المراة متقبال كل 
  ) ..رهاغرو( و) إفتكاستها(و

 أما إنتي عزيزتي المرأة فإحنا طبعا الرجالة واثقين من قدراتك 
  جيدا وانك ممكن تحطي اطخن شنب فى جيبك الصغنون

  )..ع فكرة دول الرجالة العويلة  ( 
علشان كده نقف على عتباتك راجيا أن تتعالى بغرورك على 

  .. مهيسة الرجل 
ثق إن جنابك وال نقصد بمهيسة الرجل اللعب بديلة فانا وا

علطول حتقطعيهوله بدون مناقشة ولكن أقصد التعالى على 
  الحركات القرعة اللى بنعملها نحن الرجاله 
  إعتبرينى زى( وانتى فاهماها وبتعديها بمزاجك زى مثال 

  وتذكري ان احنا) .. حبيتك من قبل ما أشوفك ( و)  اخوكي
وسة لنا  كمان يا رجالة بنفوت لك حركاتك اللى هى طبعا مفق

( وزى ) بحبك با مضروب ( واللى معناها ) بكرهك( تماما زى 
) .وحشتنى يخرب بيتك ( واللى معناها ) موش عايزة اشوف وشك

فى هذه السلسلة نعيش مع فضفضة عن التعامل بين الرجل 
والمراة ومواقف عما يجري بينهم من تعامل ممكن نحاول  

تهم أو فهم حركات نفهم منها تفكير بعض الستات وفهم حركا
  .الرجالة ومهيستهم 

أكرم صبري

  
  
  



  ...!!الحب فوق سراميكا فينسيا 

 
 ! ..يا ترى مني هى أول بنت حبتها ىف حياتك غري سعدية الشغالة ؟

والغالبية العظمى فينا احنا الشباب أول بنت حبناها كانت بنت .. بالشك هى بنت اجلريان 
و  الهنا أول حتة ناعمه تشوفها ىف حياتك ! .. جلريان بأه ؟طب اشمعنى بنت ا.. اجلريان 

جايز احلتة الناعمة دى متكنش ناعمة وال حاجه وإحتامل .. تتعامل معاها من اجلنس االخر
 ىف ليلة غربة ىف اى قسم بوليس ، لكن نظرا يكون كفها النونو الصغري أنشف من كف خمرب

ىف سن املراهقة فجنابك علطول  خر  وخصوصا الن االنسان بطبعه بيميل ناحية اجلنس اال
 علطول وتعيش قصة احلب االول والوسادة   البتاع ده الىل إنت عارفه وحبتهااندلقت زى

  راح للبنت الىل حبها وهو صغري ووقفها قدامه كده بس كم واحد فينا يا ترى..اخلالية 
 ! ..فالنه أنا بحبك؟  وسبل هلا بعنيه وقاهلا يا 

 سألت العيال املقاطيع أصحايب ىف لقاء القمة بيننا عىل قهوة مجاالت تصدق ملا 
  قعدوا يبصوا  لبعض ىف نظرات مأساوية كلها اسف وخجل لنخرج بالنتيجة النهائية 

ويبدو اننا مكتوب علينا ىف البلد دي أننا نحرز الصفر ىف .. صفرا  زى صفر املونديال كده 
وفيهم الىل فكر .. هنم كلهم قعدوا حيبوا ىف صمت فالشاهد أ.. كل حاجه  حتى ىف احلب 

 يكتب جوابات وتراجع ىف للحظة االخرية  أحسن البت تستندل وتروح

  تودي اجلواب ألمه  التى بدورها حتقدم له هدية احلب اجلميل الطاهر والىل
 )أظة (  حتظل معلمه أبد الدهر عىل قفاااااه  مستندين ىف ختوفهم إىل مأسأة الواد 

) بخاطرها(بالعافية حتت بري السلم  فام كان من ) بخاطرها ( لىل كان بيبوس البت  ا
ىف احلارة ) أظة  (  إال إهنا راحت تشتكي المه الىل أول ما عرفت طلعت جتري وراء

وهى حافية القدمني ورافعه سالحها املريي إىل أعىل الىل هو طبعا شبشب احلامم  
 االرس وذنقته بني مدفعيتها واحلائظ واهنالت عليه لغاية ما عملت له كمني  ووقع ىف

 ) .. شوفت يا بن الكلب الشبشب اتقطع عليك ( رضبا  وىف االخر قالتله 
فنتيجة هلذا املوقف الىل ترسخ ىف اذهان أطفال احلارة  تراجع الكثريون عن التعبري 

 ن الوالدأما البنات فنظرا ال..عن مشاعرهم نحو احلتة الطرية الىل ىف حياهتم 
 بدأوا )  الراية البيضاء يعنى(  خالص رفعوا الفنلة الداخلية عىل عصاية الغلية 
وبدأت حركات احلريم تشتغل .. مها  ىف احلركات الىل ختىل العيال دى تتحرك بأه 

حتى  ومها ىف السن الصغرية دي  فكنت تالقى البت الىل متيل عليك وتقولك بالش 
ملا تسأهلا ليه  تقولك وهى بتبص لألرض كده متكلمش تكلم البت الفالنية دي  و

وفيه من الوالد الىل  فهموا ) .. يا مغفل بحب انت ( ىف إشارة يعنى ..حد غريي 
 حائل دون) أظة(االشارات دي بس خافوا يعربوا عن حبهم وظل شبشب أم 

 ة  حتقيق أملهم  وفيه الىل فهموا وقرروا اهنم يتكلموا ودول موش كتري عىل فكر
 .. بس تلميحات البنات كانت هلا أثر املفعول السحري ىف ان دول يتحركوا 

 وفعال راح  واحد من أصحابنا وقال للبنت الىل ملحتله قبل كده اهنا بتحبه والىل إدته 
 وبعد النحنحة والتهته)  كدفعة معنوية يعنى ( شلوط  لإلمام علشان يتحرك 

) .. بحبك ..أنا أنا أنا .. فالنه ( قاهلا ) صغريين   احلركات إياها دي بتاعتنا واحنا ( 
 طبعا كان الواد منتظر منها أهنا خالص حترتمي ىف احضانه وهى بتقوله وأنا

 ..  كامن زى ما بيشوف ىف االفالم العريب 
 ولكن ال تأيت الرياح بام ال تشتهي السفن إذ فجأة حس الواد بحاجه ساقعة



وطبعا الىل اترمي ىف وشه هى حمتويات زجاجه .. فت  ىف وشة  ثم تركته وانرص   رضبت
 .. والواد باه أضحوكة أصحابة .. الكوال الىل كانت بترشهبا 

 بس الشىء الغريب ان البت دي هى الىل حسسته اهنا هى الىل بتحبه وهو
 راح وصارحها عىل هذا االساس والىل أكد له اهنا لسه بتحبه كامن اهنا بعد هذه الواقعة 

 تنظر له من بعيد ووتتبعه بنظراهتا ىف كل حته يروح فيها ومل جيداخذت 
وطلعت فعال ) .. يا عم دى حركات (  الواد الصغري ىف هذا السن تفسري من اصدقائنا غري 

 البت ملا حتب بتموت ىف احلركات والتقل واحلاجات.. حركات 
 ..  دي  دي  وساعات بتسوق فيها وبتباه رمخة جدا زى البت بتاعه الكوال

 وممكن تالقى البت  بتحب وميته صبابه وسايقة التقل والعوج وماشية باملثل 
 بالعكس من الرجل إال ملا حيب ملهوش ىف ) إبعد حبه تزيد حمبة  (  لشعبيا

 .. احلركات دى وبيقول علطول 
 .. وحيرضين هنا حكاية كانت مثار ضحكنا أول ما دخلنا الكلية 

 لية أول اهتامم جلميع الطلبة تكوين الصدقات ومعروف إن ىف سنة اوىل ك
فكان لنا صديق بيحب واحدة ولكن هو متأثر بالسينام .. وخصوصا من اجلنس االخر 

الصامته فكان بيحبها حب صامت ويبادهلا النظرات وتبادلة النظرات لكن كان هو مفتقد 
 اجلرأة إنه يروح يكلمها حتى ولو كان جمرد كالم عادي خصوصا

 وهو كان من العيال الىل ..لهوش اى جتارب أو كالم مع اجلنس االخر  وهو م
  لغاية دلوقت بتغنيها فريوز بتقومغرمة بأغاين فريوز فكان حافظ أغنية أنا موش فامهها

 فقرر الواد انه يكتب كلامت االغنية عىل ورقة) يا زنبق يا غني بسياجه( 
 قة غري مبارشة ويبعتلها للبت دي كوسيلة للتعبري عن حبه بطري

 وبعد ما عرف طريقة يوصل بيها الورقة للبنت دي والىل)  شفتوا الوكسة ( 
  هى اصال كانت ميالة له من البداية  فوجىء اهنا جياله غضبانه جدا وهى

 وطبعا البت ) عىل فكرة انت قليل االدب (   الورقة ىف ايدها وبتقوله   ماسكة
  قلت كدب مهو كالم ملعبك أساسا فهمت الكالم غلط  عىل اساس انه حاجه

 .دي كلمة وحشة ) زنبق ( وهى اصال متعرفش انه اغنية فظنت ان 
ويمكن نفس املوقف تكرر مع واحد قريبي من فرتة أيام ما انترش إعالن سرياميكا 

وكان )  مع سرياميكا فنسيا موش حتحتاج لفرش( فنسيا  والالزمة الشهرية بتاعته 
ها وقريبى ده لقط الالزمة دى وعلقت معاه  وكان بيهزر مع لسه االعالن طالع وقت

واحدة زملته ىف الشغل كان معجب بيها  يبدو اهنا مكنتش شافت االعالن فكان 
 الكالم عن اهنا عايزة تغري بالط املطبخ وتعمل بدل منه سرياميك فتطوع قريبي 

وده حلو ( الت له فكانت أول مرة تسمع عنه فق) هايت سرياميكا فانسيا( قائال هلا 
ثم انطلق ىف ) موش حمتاج لفرش( فقال هلا وهو يغمز بعنيه  غمزة غريبة !) ده؟

 وطبعا مع اجلملة االخرية ومع الغمزة ومع الضحك فهمته غلط.. الضحك 
 ) ..انت قليل االدب والزم اشتكيك (  فقالت له 

 .وأدى جزاء مهيسة الرجاله وادى الىل بناخدة من حركات الستات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ...!!أرجوك أعطني هذا الساندوتش 

  
  

.. كتري من الرجالة إحتاروا وإحتار دليلهم مع املرأة موش عارفني يرضوها إزاي 
وخصوصا الرجالة املتزوجون موش عارفني يعلموا ايه فأحيانا يأيت لك صديق متزوج 

ارف اريض الولية دي أنا موش ع( ويقعد يندب حظه اهلباب وحظ الىل جابوه ويقولك 
ازاي ده أنا لسه خمرجها يوم اخلميس الىل قبل الىل فات وترجع تقولك انت حابسنى موش 

وواحد تاين يشتكى هو كامن إن زوجته ) .. بتخرجني هو انا فاضلها انا راجل ورايا شغل 
 لسه ثم حيلف الراجل انه) انت موش بتدينى فلوس كفاية ( ديام منكده عليه عيشته وبتقوله 

نسوان زى ( من يومني فقط شاري هلا خاتم بالف ومتني جنيه وىف االخر خيتم كالمه بــ 
وفيه برضه الىل بيكون متجوز واحدة رومانسية شوية بتبأه عايزة ) .. القطط تاكل وتنكر

 تسمع كل يوم كلامت غزل وأحيانا كتري من الرجاله بتقرص ىف الناحية دي وربام
 مجع غفري من الرجالة  وبيدوا اهتامماهتم ألمور أخرى مهملني اجلانب  ال يقتنع بيها اصال 

ما انا قولتلها بحبك ىف عيد جوازنا الىل قبل الىل ( العاطفي عند املرأة وتالقى الىل يقولك 
 فاملراة أو الرجل كل واحد فيهم بيبحث عن التقدير من الطرف التاين) .فات 

  علشان التاين يعمله ويسعد الطرف لكن املهم هو ايه الىل يريض كل طرف
فأحيانا بعض الستات ..احلكاية دى باه بنظرى ملهاش قواعد ثابته !   األخر ؟

وفيه من الستات ..يرضيهم يرضيهم االشباع العاطفي ملا تكون رومانسية شويتني 
 تقولك ىف رسعة حتسد عليها ) بحبك( الىل يرضيهم الفلوس فلو جنابك قولت هلا 

إذن احلكاية ملهاش قواعد معينة لألشياء الىل )! ..فها منني يا روحي ودى أرص( 
 بتجلب السعادة للمرأة بس هى كل الفكرة ان كل واحد فينا يفرد مساحة من 

 ! .. تفكريه ىف الطرف التاين بدل ما الدنيا واخدانا موش عارفني عىل فني 
إلن زى ما قولت ان فقط نفكر ايه الىل ممكن يسعد الطرف التاين علشان نعمله 

ويستمر ( احلكاية دى موش ثابته لكن نفهم ايه الىل بيسعده ونطبق عليه قاعدة 
موش بتاعة فلت ولكن بتاعة نظرية احلب ) وينترش .. ويتوغل .. ويستمر ..

 وبدون إعرتاض منك قائال ان احلب ده.. املتواصل 
  فهي عىل"التكرار" و"التواصل"أقولك إن املرأة حتب ) خراب جيوب ( 

  سبيل املثال موش بتحب انك تدهيا خاتم ذهب كل سنة بقدر سعادهتا إنك تدهيا
 ..أه هو شغل ملل بس تعمل ايه بأه هى بتحب احلاجات دي .. كل يوم وردة 

 فيه ناس جايز متكنش مقتنعة بالكالم ده ولكن الكالم ده عن بعض التجارب 
يعنى ملا قولت .. لىل بتتعامل معاها وكله اوال واخريا متوقف عىل فهمك للمرأة ا

 مثال الوردة ده ألحد اصحايب املتزوجني فراح علشان ينفذ بأه الىل سمعه مني 
ثم اتى ) عينك (  طبقا لروايته..) حطها ىف ( فوجد مراته متسك الوردة وبتقوله 

 لكن هو أكيد الىل) .. يا عم دول جنس عايز احلرق( بعدها ضاحكا وقاىل 
 نى أنا كنت بديله مثال علشان اوضح فكرة التواصل ىف شىء حتبه ا غلطان يع

 ألن العملية..ملرأة وليس معناه إن كل إمرأة تنفع معاها حكاية الوردة دي 
  متوقفة عىل فهمك للمرأة وايه اجلانب الىل بيسعدها وده ىف حد ذاته بيختلف

  خلفوها فمتكنش مطلع عني الىل..  لطبيعتها   من واحدة للتانية تبعا
 يبأه ليها حق ساعتها حتطها ..  تدهيا وردة  وتروح وموش بتدهيا والاااا مليم 



 .. شوف ايه الىل بيسعدها واستمر فيه عىل حسب مقدرتك .. موش بس ىف عينك 
  معني فهي حتب ان تأكلها الكيك ده "كيك""يعنى مثال لو هى بتحب 

 ! ..احدة وتقوهلا كىل انتي فتفوتة فتفوته عىل ان تعطيها الكيك ده مرة و
  ساندوتش  وقالتلك لو سمحت ادينى الساندوتش ده ، فهى ولو معاك

  مزاجها يكون عاىل أوي ملا تأكلها الساندوتش ده حتة حتة عىل ان تقوهلا خدي
 ..ومتخافش موش حتقول عليك بخيل أو عبيط ..  اهو 

 .. نس الناعم كله وهذا الكالم ينطبق عىل الزوجة وعىل اخلطيبة وعىل اجل
 ونصيحة إبعد عن املعقدين ىف حياهتم الزوجية فهم عن جد حاجات تثبط 

 اهلمم وكل ملا تكلم واحد عىل أن حياته الزوجية ممكن تكون احسن وسعيدة 
 وخد عندك بأه كمية) اصلك متعرفش مرايت( و ) إسأل جمرب.. هأو ( يقولك 

 حيقولك! ان بيتجوز ليه ؟طب من االساس يعنى هو ك..  من االحباطات 
  اجلواز ده عامل زى البطيخة يا حرماء يا قرعة وانا بعيد عنك طلعت  اصل

  أصبح حاليا إن اى زوج الزم يشتكي والواحد نفسه يقابل حد..  معايا قرعة 
 ..والشكوى موش من األزواج بس ده كامن من الزوجات .. معاه محراء  طلعت

 ..يشتكي والىل موش متجوز كامن بيشتكي الىل متجوز ب! والكل بيشتكي 
 واصبحت أى دعوة لتحسني احلياة وجعلها أكثر..  أدمنت الشكوى  الناس

 فالزم اى راجل أو ست يكون عندهم الرغبة إن.. هبجة حمل سخرية وتقطيم 
 والكالم الىل قولناه برضه ينطبق عىل..  حياهتم تباه احسن ويبطلوا باه حركاهتم 

 حتاول ديام يكون عندها فن احلياة الزوجية ميبأش جوزها لسه داخل  املرأة إهنا 
 الشقة بعد يوم طويل من الشقاء وتستقبله بلوية بوز أو ترمي فوق دماغه مبارشة  من باب

 تروق وحتىل  فمحتاجني للذكاء ىف التعامل ىف احلياة الزوجية علشان الدنيا.. مشاكل البيت 
. 
 

  

  !  بتعرف كام واحدة ؟يا ترى إنت.. إديها خة 

  
أغلب الشباب بينهم وبني بعض الزم كل واحد قدام التاين يتفشخر ويتباهى بعدد 

وطبعا كلام زاد العدد ده دليل عىل إن الواد جمبتهوش والدة .. البنات الىل يعرفهم 
 ويتم تتوجية ىف إقرتاع حر ) رميو الشلة  (  ويستحق عن جدارة إنه ياخد لقب

 الشفافية والنزاهة من بني افراد الشلة ليكون املرجعية العليا للمشاكلمبارش تسوده 
ىف التعامل مع اجلنس الناعم  وإحتامل يكون الواد ) خربة (  العاطفية بإعتبار انه واد 

ده بينخع عىل أفراد الشلة وبيكون موقفه ىف غاية السوء ملا واحد من افراد الشلة 
الشاهد ان أصبح تعدد ) .. متظبطنا يا كبييييريطب( الرشقانني خليال حرمة يقوله 

وإن الدنيا خالص ادته )  فتك( العالقات بالنسبة للراجل مصدر للتباهى باعتباره
 وهو مقتنع ىف قرارة ) ..كيف تعلق وتتعامل مع املوزة( شهادة معتمدة من قسم 

 يحنفسه أنه موش حيتجوز وال واحدة من الىل ماشى معاهم دول  وهو بيكون رص
 والبنات بتكون عارفه ىف الغالب ..  ىف الناحية دى مع البنات إنه موش بتاع جواز 

 ان الشاب ده موش بتاع جواز ولكن نظرا الهنا مقتنعة بدهائها وبسحرها وبدالهلا 
 وعارفه أسلحتها كويس فهي داخلة العالقة دي  متحدية نفسها ولسان حاهلا بيقول

 الرجل هيرب .. دأ معركة القط والفار وتب) حنشوف مني الىل حيكسب( 



 وده ال ينفى ان فيه نوعيات من البنات الىل بتحب اللعب .. والست تطاردة 
 هى) كل يغنى عىل لياله ( والتجربة والشهيصة ليبق ىف النهاية مقولة 

 . احلاكمة  للعالقات السائدة من هذا النوع 
  الذكوري الىل بيتباهاالرجل بيدخل العالقات دي طبعا من منطلق الغرور

  دائام بعدد البنات الىل عرفهم والىل مشى معاهم ومن اجل شىء تاين مهم 
 فكتري من الرجالة عندهم اعتقاد ان الراجل الىل بدون.. وهو إكتساب اخلربة 

  خربة سابقة قبل الزواج  فإنه حيلوص بعد اجلواز وموش بعيد مراته تركبه
 لكن حاجه كده مرتسخة!.. قاد ده منني حمدش عارف اصل االعت..  وتدلدل رجليها 

  ىف العقلية الذكورية وربام تكون املرأة هى السبب ىف االعتقاد ده 
 بسبب اجلينات احلريمية الىل ديام بتخليها بتحاول تفرض نفسها عىل الرجل

 وبعيدا عن إلقاء التهم عىل املرأة الغلبانة وحتميلها كل ..  بشتى الوسائل 
 بغض النظر عن سببه-وبالوى الرجل السودة نقول إن االعتقاد ده غلطات 

  نفسية الراجل مع تدين املجتمع وكثرة الشهيصة الىل بتحصل ليل ىف  زاد - ايه
  وهنار وسلوك بعض البنات ومالبسهم الىل موش متام وبالتاىل الرجل بيوهم

  واحدة ترسم له خربة حيحمى نفسه من انه يقع  ىف براثن  نفسه انه ملا يكون
 وربام السبب االخري ده مدخل كبري.. الطهر والعفاف وهى كانت كيت وكيت 

  الشيطان لنفسية الراجل فيحاول يومهه ديام اننا عايشني ىف  جدا من مداخل
  غش وانت تعرف منني الرشيفة من غريها  وازاى حتتجوز    وقت كله غش ىف
 ..ويبدأ الشيطان يشتغل بأه ..تات  التعامل مع الس   ىف وانت عديم اخلربة

 وفيه نامذج .. إطالقا ! .. الشيطان دي  نفعت حد ؟  لكن السؤال هل بالوى
 )ادهيا خربة ( من احلياة من رجالة رفعوا شعار  كترية عدت عىل االنسان 

  اجلواز او حتى بعد اجلواز وانتهت حياهتم   إنضحك عليهم سواء بأه قبل
ة ، حتى ولو اجتوز واحدة حمرتمة فمن عقوبة ربنا له حيزرع ىف نفسه بالطالق ومأسى متعدد

 .الشك ىف سلوكياهتا ويقارهنا بسلوك الىل عرفهم قبل كده من منطلق التسلية واللعب

أما نقطة ان االنسان ممكن ينخدع ىف الطرف التاين علشان هو موش عنده خربه  
 ىف عالقاته السابقة كان بيعتمدأقولك ان اصال الىل عنده خربه ممكن ينخدع النه 

الن اضعف حاالت ..  عىل عقله لكن ملا جيي حيب بيتلغي من عنده العقل متاما 
وبالتاىل حيتعامل من منطلق قلبه ال عقله وهنا حتى لو شاف .. االنسان هو ملا حيب 

حاجات خلته يشك حيجى قلبه ويكدهبا وهو حينساق وراء قلبه النه عايز يصدقه 
 ! ..االنسان بأه خيتار عىل أساس ايه ويضمن منني  ان فالنه كويسه ؟أمال .. 

 أقولك يا سيدى بالطرق العادية واملعتادة بالسؤال عنها وعن أهلها وىف حميط 
أو لو كنت تعرفها تسأل عنها كويس وتشوف التزامها وبتصىل ..دراستها أو شغلها 

اخد باالسباب الظاهرة أما يعنى من االخر ت.. وال أل وهكذ بعدين استفتى قلبك
 مسألة اضمن منني دى بأه سبها عىل ربنا  املهم انك تاخد باالسباب  لكن ال تقرص

 .. !! ىف االسباب وختش عمياين وتقوىل سبها  عىل ربنا 
زى واحد ملتزم ومتدين عرف واحدة قدرت اهنا ختدعه وتومهه اهنا ملتزمة وهى 

ل والعرض ونظرا النه مسألش عنها كويس كانت انسانة مستهرتة ومقضياها بالطو
وال اصال عرفها كويس وتغافل عن االشياء الىل رأها منها تدل عىل تناقض طباعها 

 مع ما تدعيه من التزام راح وخطبها  لكن ألن ربنا أراد له اخلري فبني له حقيقتها
 .يبأه سبها عىل ربنا بس خد باالسباب ..  عنيه   وشال الغشاوة من عىل

 سواء عن حقيقة أو عن مبدأ) خربة ( باه عن الراجل صاحب االدعاء انه راجل ده 
فإن الست ) خربة( فإذا كان الراجل ديام بيحب يتباهى انه ) ..الصيت وال الغنى (

.. سواء باه ده كان حقيقة وال كذب) خااااام ( عىل النقيض متاما  فهى تدعى اهنا 
لو ) خربة (  وان لفظ) خاااام (  اهنم فالشاهد ان كل الستات بتقول عن نفسهم

 طب الراجل بأه .. أضيف إىل لقب واحدة ست فإنه يعنى حاجات موش متاما 
 علطول اقولك ىف! .. بيحب يتجوز اهنى واحدة البنت اخلام وال البنت اخلربة ؟

 ) ..البنت اخلام ( نفس واحد 



   البنت أو الست عموما ىفمتالقيش راجل أيا كانت اخالقة حيب يتجوز واحدة خربة الن
 الرشق بتمثل للرجل رشفه وعرضه وبالتاىل هو عايز ديام يكون أول
  او٢٨ وأخر من يقص الرشيط وعلشان كده تالقى من الرجاله الىل عنده 

 .  سنة  ويقولك أربيها عىل أيدي ٢٠ او ١٩ سنة يتجوز واحدة عندها ٣٠ 
 ! خربة والااا خام ؟طيب املراة بتحب ايه باه ىف الرجل إنه يكون

 .. هنا باه بتختلف من بنت ألخرها وعىل حسب ثقافتها وتربيتها 
 .. فيه من البنات الىل تقولك انا عايزاه واد خربة كده علشان يدلعني 
 .. والواقع ان الستات عامة موش بتحب الراجل اللخمة و املرتبك

 . .هى بتحب الراجل الواثق ىف نفسه الفارض لشخصيته عليها 
 ) حقيقة علمية حتزعل الستات( ُفاملرأة خملوق طبيعته يقاد ال ليقود 

 وعلشان كده تالقى الستات الىل فارده عضالهتا عىل رجالتها موش بتكون
 .. مبسوطة ىف قراره نفسها بل يصل االمر إىل حد اهنا ممكن حتتقره 

 ة عندهاولذلك قرأت إحدى املشاكل ىف باب بريد اجلمعة ىف االهرام عن سيد
  عقدة التسلط حتى قهرت زوجها وبأة هى الراجل وىف األخر بتقول اهنا 

 .. راجل  موش مبسوطة ودلوقت بتحتقر زوجها وشيفاه موش
 فالستات بشكل عام حتب ان يمأل الرجل عينها وقلبها وروحها وكل سكانتها

 ومن هذا املنطلق.. وهنا تالقيها علطول مطيعة له من غري اى حاجه 
  تعتقد بعض البنات اهنا الزم تتجوز واحد خربة علشان يمأل عليها حياهتا قد

 وهو برضه منطق خاطىء الن موش رشط االنسان اخلربة..  ويدلعها ويسعدها 
  ده يكون قادر عىل إسعاد مراته الن احلياة اخلاطفة الىل هو عاشها ايام الشهيصه

ية هلا طبيعتها اخلاصة  سواء ىف املشاعر فاحلياة الزوج.. شىء واحلياة الزوجية شىء تاين 
 ده يفشل ىف حتمل ) اخلربة(واالحاسيس او حتى ىف املشاكل وجايز 

 كل ده ويسيب البييت يرضب يقلب عىل دماغ الزوجة وموش رشط االنسان 
 ) .. مرتبك( و) خلمة ( عديم التجارب السابقة انه 

 جلنس االخر ملهوش عالقةالن االرتباك واللخمة من الكالم او التعامل مع ا
 ماله عالقة بشخصية االنسان االجتامعية    باخلربة بقدر 

 فالشخص عديم اخلربة موش انسان منعزل اجتامعيا فهو برضه بيتعامل مع ستات
فاللخمة واالرتباك بنظرى هى مشاكل نفسية ليس هلا .. ىف حميط  حتركه االجتامعي

 .عالقة باخلربة 
 وأنا اول ست ىف) خام(جتيب من االخر وتقولك انا عايزاه وفيه من البنات الىل 

 حياته وقد ختتلف نية املراة ىف ده فإحتامل تكون عايزاه كده لرتكبة وتعمله مركوب 
 ليل وهنار وده احتامل موجود ولكنه ضعيف ويا إما ألهنا عايزه تبأا حياهتا مع

 ان اخلام موش بيخون بعد  رجل ملتزم ال خيوهنا بعد الزواج عىل اعتقاد منها يعنى
اجلواز وهى برضه قاعدة موش ثابته الن اهم حاجه الدين واالخالق واالصل 

 .الطيب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 رحلة للحب والسعادة والحنان
 

 
 أنا شخصيا بحب ىف املرأة فراستها وفهمها للراجل من نظرة واحدة وده لو هى 

 من نظرة واحدة حيوفر عليه حاجاتففهم املرأة للرجل ..عايزه فعال إهنا تفهمه 
وبعض الرجالة موش بتحب احلكاية دي ألهنم ..  عنها وحريحيه كتري أوي ى كتري هو ىف غن

حابني يكونوا غري مفهومني لزوجاهتم وىف نفس الوقت يريدون زوجاهتم كتاب مفتوح 
 مفتوح اصل مينفعش يا عم احلج أكون كتاب"والنوعية دى من الرجالة تقولك .. قدامهم 

 هلا ساعات بحب أهيس أو أقوهلا انا ىف الشغل وانا موش
  .." ىف الشغل وكده يعنى  فمينفعش تفهمني من نظرة عني دي 

 إذن الرجل بيخاف من املرأة الىل بتسرب أغواره وده ىف حالة الرجل الىل موش 
 ربير موقفبمجرد ما تبص له املرأة يبدأ ىف بلع ريقه  والتهته ىف حماولة لت.. مظبوط 

 يعنى هى لو.. وبرصاحة الست موش بتفوت حاجه .. ما مراته كشفته فيه 
..  مقتنعتش من قرارة نفسها بالكالم الىل بيقوله الراجل حتعلقه ىف فلكة السني واجليم 

وخد عندك عىل سبيل املثال أحد الرجالة قد حكي يل ان مراته ظبطت ىف جيبه علبة مقويات 

ست ان زوجها بيخوهنا وبعد املواجهة بينها وبني زوجها وطبعا بأنف املرأة ح
 انه جايبها   ان العلبة دي بتاعته ولكن برر هلا ومواجهتة بأداة اجلريمة أعرتف وأقر

 لكن الست دى مل تقتنع بكالم  ،علشان عالقتهم احلميمه هو وهي تكون احسن
 ه دوروبعد أن تقمصت زوجت.. جوزها رغم انه كالمه يبدو منطقيا جدا 

 قدرت اهنا تظبطة ىف مقابلة مع غريمتها ىف إحدى االماكن ) رشلوك هوملز  ( 
 فاملرأة  الزم تقتنع عىل االقل علشان تشبع فضوهلا وخصوصا إن ..العامة 

ختيل كده لو أنت قاعد إنت .. املدركات احلسية عند املرأة أحسن من الراجل 
موا من املكان ده حتالقى املرأة وزوجتك أو خطيبتك ىف مكان عام  وبعد أن تقو

 فحتالقيها عارفه تفاصيل دقيقة جايز.. حافظة كل شىء ملحتة بعنيها ىف املكان 
 فمثال لو حصل صوت مزعج..  تكون إنت ملمحتهاش أو حتى مل هتتم بيها 

 .. او اى شىء البد ان تلتفت املرأة ىف حني ان الراجل ممكن يكرب دماغه وينفض 
 ملرأة بتالحظ الراجل البس ايه وبتتفحصه من امخص قدمية إىلخد عندك كامن ا

م هبا هى ت منبت شعره بعكس الراجل الىل ممكن موش يالحظ الست البسه ايه وهي
شخصيا وده ال يمنع ان فيه من الرجاله الىل بتهتم بلبس املرأة لكن بتكلم عن فكرة 

 وعىل فكرة ده شىء رباين.  . دون الرجلاملالحظة الدقيقة الىل بتتمتع بيها املرأة
  يعنى املرأة هى عمود وأساس البيت البد ان تالحظ كل شىء فيه  وبالشك 

 جوزها من مكونات البيت ده الىل بتسلط عليه املرأة تركيزها وإهتاممها وعلشان 
 ..كده تالقى بعض الرجالة عايز يشغل مراته موش عايزها تقعد ىف البيت 

 اصلها لو قعدت ىف البيت حتفضاىل انا بأه "قولك ي! طب ليه يا عم احلج ؟
 وأنا شخصيا ضد الفكرة دي "ومتسكىل الساعة  يا عم سبها تتلهي ىف أى حاجه 

 وضد فكرة عمل املرأة من االساس لكن دى ىف النهاية تبقى وجهة نظر خاصة
  يب أنا ورشيكة حيايت ال نفرضها عىل أحد واحلمد هللا هى متفهمه ده جدا  فكون



ع ده قمة النشوة ّلَدِ املراة هتتم بجوزها ده شىء مجيل جدا وكون الراجل حيس انه م
والراجل بطبيعة احلال مع املرأة بيتعامل معاها كأنه طفل فأحيانا .. واحساسه برجولته 

 عايز يسمع  بيكون فقط يزعل بسبب أو حتى بغري سبب 
 ل مع املرأة حيسفطفالرجل فعال .. كلمة حلوة من مراته تداديه وتناغشه 

 وهى اخته وهى كل شىء له  وهذا هو رس احلياة الزوجية   معاها أهنا هى أمه 
  "لتسكنوا إليها" من خلق إناثا من أنفسنا ازواجا وهي   ورس العلة القرأنية
ن املرأة ودون أن تدري هى صاحبة  إ وبالتاىل أقدر أقول دون مبالغة   فاملرأة هى السكن

 فاملرأة تستطيع ان تؤثر ىف الرجل..ى ىف العالقة الزوجية التاثري األقو
 هناك مقولة بتقول..  بسهولة وتغري فيه الىل هى عايزاه ولكن فقط ملا حيبها 

انت ) .. أنت تقود املرأة ىف كل شىء إال ىف السعادة واحلب واحلنان فهي تقودك إليه  ( 
 الواقع يثبت صدقها لكن االهم انا مصدقها الن! ..مصدق احلكمة دى وال منفض هلا ؟

كامن ان املرأة نفسها تصدقها الن هى الىل بيدها التغيري وهى الىل بيدها دفة االمور وعلشان 
كده انا بقول ديام ان الست هى الزم الىل تبادر وتصالح الراجل ملا يكون زعالن منها حتى 

 املراة هى الىل بيدها ولو كان هو الىل غلطان وده موش حتيز إطالقا للرجال ولكن الن
احتواء الرجل لكن احلاصل ان العنجهية واالحساس بالنفس املبالغ فيه قد يدفع املرأة اهنا 

فتالقيها تقول وليه يعنى الزم انا الىل .. عظيمة ممكن هبا اهنا حتتوي الرجل ةتضيع فرص
 ايه بينها وبني وتبدأ اهنا حتط  ليه وملاذا وعلشان! .. أصاحلة وليه هو موش الىل يبدأ ؟

مع اهنا لو حطت ىف دماغها ان الراجل ده بدأ اخلطوة االوىل .. الراجل لغاية ما الفجوة تزيد 
ودفع فيها الغاىل والنفيس علشان حيصل عليها ويستتها ىف بيتها ألستشعرت ان الرجل قد 

الىل هم ولألسف ىف العرص احلاىل كتري من البنات و.. قدم الكثري ويبقى عليها احتواءه 
خرجيات جامعة وفيهم الىل معاها دكتوراه ولكنها أمية ىف معاملتها لزوجها ىف حني ان 

الستات بتوع زمان الىل كان معاهم االبتدائية والىل موش معاهم حاجه اصال قدروا اهنم 
 دة وهذا تعب بعيدا عن قول القائل زمان كانت الست مس وحيتووهم حيتفظوا بأزواجهم

  بس عامله ترددة الستات بتوع حقوق املرأة والىل لو بصيت الى واحدةالكالم  الىل 
 فحتالقى منهم الىل ، حتالقي ان وال واحدة فيهم قدرت اهنا حتتفظ بزوج منهم 

مطلقة  والىل مهمله زوجها فموش دول الىل البنات تاخد منهم الثقافة الزوجية 
 ظامل  نظامم الطالق وانهفزمان كانت فيه واحدة ولسه بتكتب حاليا كانت بتهاج

 ولكن هذه الست التعبانة.. رغم ان الطالق ده ممكن يكون حل اخري للمرأة ..
  فكريا هامجت الطالق بشكل عام وىف االخر الست الىل بتهاجم الطالق دى

 مرات  وطبعا كلنا  عارفينها هى الىل نفوخها رضب بدري ٣طلقت واتزوجت إ 
فنسبنا باه من الناس الفشلة دى ىف حياهتا والىل  ..)نوال السعداوي( بدري الولية 

 بتامرس عقدها عىل خلق اهللا وبالش يا بت احلالل حتطي حساسية بينك وبني
  جوزك او خطيبك وتقريب إليه حتى لو هو الغلطان وواحدة وواحدة مع 
 ..كلمتني حلوين حتالقيه هو بنفسه يعتذر لك لو كان غلطان ويراضيكي 

 ا مجاعة ان الراجل موش عدو الست زى ما العامل التعبانة دي أصل الفكرة ي
 وهى عرضه ورشفه فهم موش ىف الدنيا ديده الراجل سندها ..  بتحاول تبني 

 فالواحد نفسه يعنى ان املرأة تبطل حركاهتا الىل .. حاجتني دول حاجه واحدة 
 الست ممكن خترسها الراجل  وكامن الراجل يبطل مهيسته الىل بتزعل منه 

  .ويضلل عليها بجناحه فهي جنته وناه لو أراد أو عكننته وشفاه لو أرد برضه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  !الفلوس وال الحب ؟

 
بعدها سافر للخليج وهى تزوجها زواج تقليدي مل يكن فيه أى شعور بني أى من الطرفني 

مني مستقبلهم ه يرسل هلا كل فرتة مبالغ من املال لتأأوهو ب..استنت ىف مرص مع العيلني 
 وبدات سنني الغربة تشتغل السنة باه اتنني فتالته..ومستقبل العيال 

 وكفاية كده احنا عايزنك إنه يرجعوكل الفرتة دى كانت الزوجة بتبعت جلوزها ..  فعرشة 
وبعد .. وهو ودن من طني وودن من عجني .. معانا موش تنزل لنا اجازات وخالص 

سنني عمره الباقية والىل أمنها بام ضيعه من سنني عمره الىل سنوات رجع علشان يتهنى باه ب
فالشخص الىل امامها ..يوه الست طلبت الطالق أ.. ليفاجأ إن مراته عايزة تطلق .. فاتت 

هلا انا كنت اوملا ق.. شافته ىف ايام قليلة خالل سنوات طويلة .. دلوقت شخص غريب عنها 
ت كونت جبال من الفلوس بس لألسف اجلبال دى ب علشان نأمن مستقلبنا قالتله انّبتغر

ولكنها قصة ..دى موش قصة ىف فيلم عريب قديم .. وتم الطالق .. ه سور بينى وبينك أب
وجايز البعض يقول طب الست دى .. حقيقة من دراما احلياة من الىل شفناه وسمعنا عنه 

أقولك ..  تطلب الطالق تغرب وضيع سنني حياته  علشاهنا وىف االخرإجوزها !  عايزه ايه 
زمان كنا ينسمع اجلملة .. ان فيه عينات من البرش موش بتكون عندها الفلوس كل حاجه 

 وكنا بنسخر منها  ونقول ان ) إن الفلوس موش كل حاجه ( دي ىف االفالم 

 لكن احنا ملا فكرنا ىف اجلملة دي وبوضعنا.. الفلوس بتعمل كل حاجه 
 ..ة ختيل العقل ان الدنيا كلها حتكون ىف ايدينا  متوسط  احلارض وكلنا طبقة

 لكن بصدق وموش كالم انشاء ان الفلوس موش هى السعادة انام هى وسلية هلا
.. والست دي مثال هلذا النوع الىل بيبحث عن السعادة ..  قد حتصل وقد ال حتصل 

واحد كانت بتشوفه .. ففى حلظة من اللحظات شعرت ان جوزها ده غريب عنها 
 ىأعىل مدار سنني طويلة سويعات وىف االخر جاي علشان يقعد معاها ك

ن كان فيه شىء إو.. وبينه جبال فسبته هو وفلوسه  هافشعرت ان فيه بين.. زوج 
 ممكن تتحرس عليه هذه املرأة موش اهنا سابت الفلوس ولكن عىل سنني عمرها الىل

 ها بدري بدري ويرجع وهى مستنية انه يلبي طلب..  قضتها وهى تنتظر الوهم 
 كان ممكن هى تقبل بالوضع الراهن وخالص الىل.. ليقيم معاها وسط االوالد 

ولكن طبائع  ..  وتكرب دماغها بال حب بال بتاع عدى عدى ونتمتع بالفلوس
 ففيه من الستات الىل تبيع سعادهتا بالفلوس وممكن تتجوز ..النفوس ختتلف 

  وفيه من الستات الىل متقدرش تعيش مع واحد ملجرد انه معاه قرشني حلوين
 وىف الغالب ان الستات الىل بتتجوز..شخص ال حتبه ولو كان معاه مال قارون 

 يش أول ما حيصل عندها االشباع املاىل الالزم وحيصل هلا ختمه  مرت واحد علشان
  تبدأ ىف تقييم حياهتا من جديد وتبص للراجل بنظرة خمتلفة وجايز  من امللذات

 لع علشان تدور من جديد عىل واحد حتبه تبدأ معاه حياهتا بام ُكون مصريه اخل ي
 .. منه اهلبشة التامم الىل هى هبشت  الغري مأسوف عليهتيرس هلا من ثروة الرجل 

 طيب هو اصال ! ..لذلك يبقى السؤال املهم أهيم أهم للمرأة احلب وال املال ؟
 !يه ؟االتنني موش ينفع يتجمعوا مع بعض وال ا

 ! .. اه ممكن طبعا ولكن لو تعارض االتنني مع بعض ايه املقدم عندها ؟
 حدى السيدات تعليقا ىف إحدى مدونات االنرتنت بتقول فيه ان إل أنا قرأت 

 حاليا مفيش حاجه اسمها حب وطاملا مفيش حب يباه ندور عىل الفلوس
 ! .. هل ده باه رأى كل النساء ؟..  أحسن 



 والستات ىف احلتة دي بالذات خمتلفني موش طباع واحدة.. د أل انا شخصيا أعتق
  كل واحدة عىل حسب تفكريها وتنشئتها لذلك فاخلطوة االوىل ىف االختيار

 قد ختتلف فيها اختيارات الستات لكن الشىء املالحظ واملهم ) املال وال احلب ( 
 بدون حب فحتى الست اهنم كلهم بيشرتكوا ىف حاجه واحدة اهنم موش حيقدروا يعيشوا

الىل حتقدم املال عىل احلب حيأيت عليها حلظات تضيق بحاهلا وتبدأ اهنا تدور عىل احلب وىف 
الغالب موش حتالقيه الن الىل حتحبه ىف الوقت ده حيكون هو كامن بيدور عىل الفلوس 

اء للرجل أو فاملشكلة احلقيقة سو.. ُأوال وتعاد عليها الدائرة من جديد مع اختالف االدوار  
املرأة اهنم ىف خالل بحثهم عن السعادة بيعملوا حاجات دون تقدير عواقبها ظنا منهم ان 

 السعادة هناك ، وأحيانا بتكون السعادة 
  كل واحد منهم وهو موش حاسس بيها ، فمن سعادة االنسان احلقيقة  يديبني

فأنا ..عادة قد تكون ذائفة رجل او إمرأة انه يشوف االمور عىل حقيقتها وال يمنى نفسه بس
وكل ما ىف األمر اهنا .. اعرف صديق إرتبط بانسانة  هى اصال غري جادة ىف االرتباط بيه 

 معو.. بتعاملة معاملة فيها جفاء  وخالل ده  لغاية ما يظهر واحد مناسب "إستبن "خملياه 
 سه عىل طريقةده كله هو متمسك بيها رغم انه عارف اهنا موش بتحبه لكن عامل يمنى نف

السعادة وموش بهو بيحلم ) .. إستنى بس ملا حتبني( و) دى جيي منها ( و) بكرة حتتغري ( 
 أنت ال حتتاج للبحث عن السعادة "شايف االمور عىل حقيقتها وصدقت العبارة القائلة 

  "فهى ستأتيك حينام تكون قد هيأت هلا موقع إقامتها ىف قلبك 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    ..!!إحنا بنشي راجل

 
ولو قعد أى ..ملا يقرر الرجل اجلواز فيه ناس بتعتربه انه ىف غري كامل قواه العقلية 

) عىل فكرة يا مجاعة انا حتجوز الشهر اجلاي .. هيييه( واحد مع اصحابة وقاهلم 
 وليه يا بنى كده( حتالقى أصحابة املتزوجني منهم والغري متجوزين حيقولوله ..

 وإىل اخر نوعيات اجلمل) كان بدري عليك عليك بدري( و )  ما انت كده اشطه
 دى الىل بتحسس الراجل انه موش داخل دنيا جديدة ولكن داخل علشان يدفن 

ولكن ليه فكرة إن الراجل ملا يعوز يتجوز يشعره ..سعادته وهناه ىف عش الزوجية 
 موش ! .. اليل حواليه انه داخل عىل معركة ؟

 وخصوصا لو ) قطمة وسط (ل اجلواز اليومني دول اص..أقولك أنا ! ..عارف ؟
وقد قال ىل أحد أصدقائي املتزوجني ىف مرة من .. كان الطرف التاين غري متعاون 

ثم وضع ) أنا أول ما إتقدمت ملرايت أبوها قالىل يا بنى إحنا بنشرتي راجل ( املرات 
 نفسه ىفثم وضع ) وبعدين شلت زلط ( صديقي يده عىل رأسه وقاىل ىف حرسة 

 لو اتقدمت لواحدة وابوها قالك احنا: (  مكان العامل ببواطن االمور وقالىل 
 )بنشرتي راجل ( أصل كلمة ) ..  بنشرتي راجل يباه حتشيل الليلة يا معلمي 



 دى هلا معنيني وكل واحد ونيته بأه فجايز يكون معناها بنشرتي راجل يعنى ميهمناش 
نشرتي راجل يعنى شيل يا عم احلج كله هو انت موش وجايز يكون معناها ب.. الفلوس 

وبرصاحة الراجل معندهوش مانع انه يشيل كله بس بيكون ىف حالة !.. راجل وال ايه 
يعنى حمدش يقوله هات كذا وال كذا عىل ) عىل أد حلافك مد رجليك ( واحدة بس الىل هى 

 كي عىل املقبلني عىل الزواجاد الىل معاه حيجيب لكن احلاصل والىل  هو سبب الكالم التهم
  هو التعنت أحيانا وحماولة تكتيف الراجل بحاجات غريبة فيه منها الىل

 . مريضيش الرشع وفيه منها الىل مريضيش األصول
  :وهذه هى بعض طرق تكتيف المرأة للراجل فى عقد الزواج  
  العصمة فى إيدي -١

  وموش عارف أصال ..موش عارف سمعتها أول مرة فني ىف فيلم عريب كده 
 فإذا كان الراجل ىف.. الناس الىل إفتكست اجلملة دى إفتكستها عىل أهني أساس 

 بيته هو العائل وهو املسئول عن ارسة بيكوهنا  وبيحافظ عليها وكله عىل حساب صحته 
فإزاي تستوى وتستقيم ان يكون هو املسئول عن االرسة وله حق القوامة وهو ال يملك ..

) يا تويت أنت طالق ( ة دي علشان مراته ممكن تيجي ىف يوم من االيام وتقوله مصري االرس
ّمع العلم ان املرأة بتحكم عاطفتها وموش بتقيس !!..ويضيع كل الىل بناه ىف حلظة واحدة ؟

فأغلب الستات ومع املشاكل .. االمور بعقلها وخصوصا لو إحتطت حتت ضغط عصبي
ريفض الراجل وملا تتحل املشكلة  تقوله الست بعد ملا ف) طلقني ( اجلامدة تقول للراجل 

ختيل لو الست دي معاها حق ) .. أنا موش عارفه ازاي قولت الكلمة دي ( هتدى وتروق 
وإنفض املولد وتعب السنني راح واالرسة اترشدت ) أنت طالق( الطالق كانت قالت له 

ب يقولك كده انتوا وبعض الستات الىل نفوخهم رض..بسبب كلمة طلعت بدون تفكري 
 ..!! بتحتقروا عقل املرأة والكالم احلميص ده 

ملا اقولك انت ال تصلح مثال .. مع ان ده مفيهوش اى حتقري للمرأة ألنه كل ميرس ملا خلق له
 ألنك ..ابدا ! ملزاولة الطب النك موش دكتور هل ده ىف حتقري لك ؟

  رقيقة املشاعر حساسةغري مهيأ وميرس لده واملرأة كده برضه ربنا خلقها

 .. يباه القضية موش حتقري وال بتاع ..  حتكم قلبها ىف االمور وده رس جاذبيتها 
 وليه شغل العداوة ده الىل الناس الفاضية عامله تزرعه بني! بعدين حتقري ايه؟

ففيه ناس عامله هترتل والبعض ! ..  الرجل واملرأة وكأهنم موش حمتاجني لبعض ؟
  فحكاية العصمة ىف ايدي دى ضد قوامة الرجل وضد كرامته ..ماشى وراهم 

 الىل ممكن تستخدمه ولكن الفرق هنا ) ُاخللع ( برضه والبديل عند املرأة لده هو 
 وأنا ال اظن..ُإن القايض موش بيحكم هلا بيه إال لو كان السبب وجيه للخلع  

 ط باطل إال  ان الست تشرتط عىل الرجل حكاية العصمة ىف ايدي دي وهو رش
 إذا كانت ىف بداية الزواج موش مأمنه للراجل ده أو حاسة من ناحيتة بغدر

 . وبالتاىل متتجوزوش أحسن 
    الشقة بإسمي-٢

 ودى من غرائب احلاجات الىل ممكن واحدة تطلبها من رجل قبل الزواج وهى
 شكلة ومفيش م) ..الشقة إكتبها بإسمي يا حبيبي (  بحنية وىف قعدة صفاء تقوله 

 .. إن الرجل يكتب الشقة بإسم زوجته ىف بداية الزواج كنوع من اهلبة منه هلا
 ..هو حر ىف قراراته ولكن ميبأش مفروض عليه يعمل كده وإال اجلوازة تبوظ 

 وهو منطق غريب جدا ألن مني .. ولو إعرتض الرجل تقوله أنت موش واثق فيا 
 ري حقه وجعله رشط للزواج والهو الىل موش واثق ىف مني الىل بيطلب شىء غ

 الىل أعطى كل شىء وعايز بس حيتفظ بعش الزوجية باسمه الن ده من كامل قوامته 
فأعتقد إن الست الىل تعمل حكاية الشقة بإسمي دى كرشط ! .. وسيادته عىل البيت 

 وداخلة اجلوازة دى بمبدأ ..للزواج هي من األساس موش واثقة ىف الرجل 
ألن .. وبالتاىل دى اجلوازات الىل موش يتدوم ) ..ل حيطة ضل راجل وال ض( 

اجلواز الغرض منه هو السكينة واالطمئنان فإذا كانت الثقة موش متوفرة ألحد 
 .األطراف فأعتقد ان اجلوازة دي موش حتنجح 

  . المغاالة فى الشبكة -٣
 جيربهودى املفروض هدية من العريس لعروستة والرشع ال جيربه عىل الشبكة كام 



 .. ولكن العرف السائد جعل من الشبكة شىء البد منه .. عىل املهر 
 ومفيش مشكلة ان الرجل يقدم شبكة خلطيبته وموش هى دي القضية ىف الواقع 

  ىف الشبكة وجعلها وسيلة للتباهي والفشخرة بني القضية هى املغاالة.. يعنى 
بص احنا نرفع سعر الشبكة شوية (وتالقى والد العروسة يقول للعريس ..  بنات العيلة 

طب العريس ماله اختها جلها ) ..علشان تكون بكذا أصل البت اختها جاهلا شبكة بكذا 
 بعدين لو البنت اتعودت.. فكل ميرس ملا خلق له !! ..بكذا وال بكذا 

 )مفقود مفقود يا ولدي (  من أوهلا اهنا تبص لغريها يباة حياة الراجل حتكون 
 .ن مستوى الناس املادي موش زي بعض  ألن معلوم ا

   المغاالة فى المهر -٤
وبعض الرجالة فاكر انه بيدفع املهر علشان ..املهر واجب عىل الرجل والزم يدفعه للمرأة 

العروسة تأسس بيه بيت الزوجية ولكن ىف األصل إن املهر بيتدفع ملجرد الزواج  زى ما 
واملهر حق رشعي للعروسة ملكها وحدها  .. )حق رقبتها ( بيقولوا الناس بالبلدي كده 

ألننا دلوقت بنشوف بعض األهبات يغالوا ىف املهور .. وال جيوز لألب انه ياخد شىء منه 
وده كله شىء مجيل طب .. وياخدوا منه أو ياخدوه كله وده حرام ألن املهر ملك للعروسة 

منهم إن ده بيغىل البت ىف عني املشكلة هى املغاالة ىف املهور ظنا ! .. فني املشكلة بأه ؟
عىل الرغم إن قيمة البت موش ىف الىل بيندفع فيها ولكن ..العريس وبريفع من قيمتها 

ًأيرسهن مهرا ولذلك تالقى ىف االثار إستحباب تيسري املهر زى .. قيمتها ىف اصلها الطيب 
  .أكثرهن بركة

  . المغاالة فى مؤخر الصداق -٥
 لىل بيكتب ىف العقد وبتاخده املرأة ىف حالة طالقها أومؤخر الصداق هو املبلغ ا

فتالقى والد العروس يقول .. وطبعا كالعادة يتم املغاالة ىف مؤخر الصداق .. وفاة الزوج 
  الف جنيه واملؤخر٢٠بص يا بنى احنا بنشرتي راجل املهر املهر ( للعريس 

  بيبدأ حياتهيا هنار أبيض ده مبلغ جييب أى شاب لسه..)  ألف جنيه ٢٥ 
  األرض وبعض الشباب يقولك يا عم انا اصال لو معايا املبلغ ده ال حتجوز 

 وأصال بعض..وال بتاع وأشغلهم والفلوس جتيب فلوس واجلواز بعدين 
  الستات ينظرن حلكاية مؤخر الصداق كنوع من الضامن ففى إأحدي مواقع 

 الىل قالت انه ..لصداق املرأة السعودية عملوا إستطالع لألراء  حول مؤخر ا
 مصدر رزق والىل قالت انه ثمن حرية املرأة والىل قالت ده ضامن من غدر الرجل

 ويمكن تفكري املرأة السعودية ميختلفش كتري ىف الناحية..  وإىل اخر االقوال دي 
 وكالعادة ملا.. دى عن الست املرصية او غريها من الستات ىف الوطن العريب 

يبأه انت نيتك ( غاالة ىف مؤخر الصداق تقوله اجلملة الشهرية  العريس يرفض امل
هل !  فمني بأه نيته الىل وحشة؟..ويا سبحان اهللا ملا تنقلب األمور ) ... وحشة 

الرجل الىل جاب الشقة ودفع املهر وحتمل أعباء كترية أم الست الىل بتطالبة بتأمني 
 فعندنا ىف مرص.. تاج إجابة يعنى والسؤال موش حم! .. مستقبلها بعد طالقها منه ؟

 ىف الفالحني عىل وجه اخلصوص بيكتبوا عىل العريس احلاجات دى ىف مؤخر 
وىف الواقع ان تأمني املرأة حلياهتا مع ..  الف واألرقام املبالغ فيها دي ٢٠الصداق 

 فتأمني حياهتا مع الراجل بيكون.. الرجل موش متوقف بحال عىل الفلوس 
 فإنكسار.. ا له من حيث أدبه واخالقه وتدينه ومراعاة ربنا فيها  بحسن اختياره

 ..  قلب املرأة بالطالق وحصوهلا عىل لقب مطلقة ال جيربه فلوس الدنيا كلها 
 فتأمني نفسها ال يكون!  فام قيمة ان املرأة تصبح مطلقة وهى معاها االلوف ؟

تبه عليه مؤخر صداق كبري  ابدا بالفلوس ألن الرجل لو كان سىء اخللق واملرأة كا
وهو عايز يطلقها فموش حيعدم الوسيلة الىل يطلق بيها الست دي وجايز يفرتى 

 عليها وهى ضعيفة بني يديه ويدفعها اهنا تتنازل له عن مؤخر الصداق مقابل
 يبأه القضية هى حسن االختيار.. حريتها وياما سمعنا وشفنا حاجات من دي 

  هو ده الضامن 
  .لقايمة  كتابة ا-٦

 ورقه بيتكتب  أقولك عبارة عن! القايمة دي عبارة عن ايه ليل موش عارف ؟



فيها كل العفش اىل ىف الشقه ودهب العروسه والصينى  والسجاد كل اشايه ىف الشقه 
والعريس بيمىض عليها وإتنني شهود عشان لو حصل انفصال العروسه تاخد العفش وهى 

دى فيه ناس بتعمل عليها قضية وإن العريس الزم يكتبها أقولك ان حكاية القايمة  .مروحه
ولو مكتبهاش تبأه هو نيته وحشة من وجهة نظرهم ، وىف احد املنتديات عملوا استطالع 

يعنى فيها ايه ملا (عىل احلكاية دى فتقريبا كل البنات الىل ردوا مؤيدين القايمة دي وبيقولوا 
نفس )  حيكتب ودى حاجه ضامن للمرأة  يكتبها دى حاجه شكلية وهو لو نيته سلمية

 الكالم تقريبا الىل اتقال ىف مؤخر الصداق ونقول عليه نفس الرد ان الىل
 وجايز هنا بعض الناس تقول .. بيجرب الراجل عليها هو الىل موش واثق فيه 

.. خالص أنا حكتب هلا الىل جابته بس وهكذا نخش ىف  مواويل عىل حاجات ال تستحق
 ة ال مؤيد هلا وال معارض لكنها ىف النهاية حاجه شكلية فأنا برصاح

وحق مدين وممكن بالتفاهم يوصلوا حلل هلا لكن غري مقبول ان أى من الطرفني يعرقل 
 .اجلوازة علشان حاجه زى دي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شــــهادة تــجـمــيل

  
 موش .. نية ختيل معايا كده لو واحد إجتوز وىف الصباحية وجد مراته واحدة تا

 واحدة تانية يعنى إتبدلت ولكن الشعر الناعم طلع باروكة ، والعني العسلية 
 طلعت سوداء ، والبرشة البيضاء طلعت مساحيق جتميل وىف االخر وجد إنسانة

 ! .. شىء وارد حيصل وال أل ؟.. ختيل ايه املوقف بأه! .. تانية قدامه ؟
 راته عىل طبيعتها غري ىف الصباحية أعتقد إنه وارد ألن الراجل موش بيشوف م

 ) .صباحية مباركة يا حبيبي( وهى قايمة مجبه من عىل الرسير وهى بتقوله 
! ..  يعنى؟" طبيعي " موش "صناعي"هل حقيقي بأه إن البنات دلوقت خالص 

وربام إنت بتسمع االهتام ده ديام من اجليل السابق من الستات الىل ختطت  اخلمسة 
 وية أو وصلت للخمسني ملا تالقي جوزها ماشى مجبها ىف الشارع واالربعني بش

 وعينه كده جت عىل حته جينز جريمي ضيق ماشية ىف الشارع فتقوم علطول 
دول صناعي يا منيل إحنا جيل السمنة ( وكزاة  بكوعها ىف صدره وهى بتقوله 

 حامار فهل الستات بتوع زمان كانوا حامار وحالوة وستات دلوقت) .. الفالحي 
 لألسف فعال أغلب البنات الىل موجودة دلوقت  الزم قبل! .. وعلبة بودرة ؟

  ما تنزل من بيتها تقلب عىل وشها  علبة بودرة مع قلمني روج إىل أخر طرق
 رج وتنزل ختالىل بتجبها حتة حتة وهنا تقرر أهنا ) امليك أب  (



وأيام الكلية كنا بنشوف ..ربع بعد ملا تكون ضيعت قدام املرابة نص ساعة او ساعة إال 
وكنا مثال .. من الىل بيحطوا حمل ميك أب عىل وشهم قبل ما يأتوا الكلية .. بنات من دول  

 لو ربنا كرمنا وحرضنا حمارضة او سكشن بدري من بتوع
  كنا نالقى البنات دول  وصلني - الىل غالبا مش بنحرضهم أصال- الصبح دول ٨ الساعة 

 .. ا عروسة ىف ليلة فرحها موش طالبة جاية جامعة للسكشن وال كأهن
 إال ربع علشان ٧ الصبح ده إحنا كأوالد كنا بنصحي مثال ٨طيب السكشن بتاع الساعة 

نحرضه ده لو حد ساكن بعيد شوية عن الكلية وكنا بنطس وشنا بشوية ميه ونلبس هدومنا 
امليك (طيب البنات بتوع ..  بالضبط ٨برسعة  وننزل جري ومع صعوبة املواصالت نوصل 

شفت بأه !.. دول بيصحوا إمته وبيحطوا كل ده ىف اد ايه وبيوصلوا قبلينا كامن ) أب
بس املهم .. هى الست ملا حتط حاجه ىف دماغها إنسى الزم تعملها ! ..الستات جبارة اد ايه

لشكل كلهم يعنى فيه بنات الىل مجيلة والىل مقبولة ا.. اهنا حتط حاجه مفيدة ىف دماغها  
! .. ليه ؟)  ميك أب( ولنا هنا عدة اسئلة البنات  دول بيحطوا) ميك أب (بيحطوا 

ده بيجي معاهم بأثر عكيس وتالقى الوالد ) امليك أب(والغريب اهنم موش عارفني ان 
 وغريها "بص البت الىل عاملة زى عروسة املولد "شغالني تقليس عىل البنات من امثلة 

ونأيت ..  الوالد الصيع الفاضيني والرايقني بيفتكسوها  لتضييع وقتهم من األشتغاالت الىل
يعنى دلوقت واحدة نازلة الشارع بتتزين ! .. للسؤال التاين البت بتحط املبك أب ده ملني ؟

لو أنت مثال سألت الستات بتوع زمان جدتك مثال عن احلكاية دي حتقولك إن ! ..ملني ؟
ألن .. ب إن البكر ال تتزين وان الىل بتتزين فقط املرأة املتزوجة الكالم ده كان عىل ايامهم عي

أكيد بتتزين ! .. املفروض املتزوجة دي بتتزين لزوجها لكن البنت االنسة دي بتتزين ملني؟
وفعال هو ) قليل االدب  (   يتجرأ ويعاكس تقولك ده وىف األخر ملا واحد!! .. لألمة كلها

وقبل ما تقوىل ياااااااااه ده انت ! ..  الباب ده من األول ؟قليل االدب لكن هى ليه مسدتش
إن األصول .. قديم أوي يا عم وبتقوىل جدى وجدتك تعاىل نتفق عىل حاجه مهمه 

بل عىل العكس كلام تقدم الزمان كانت .. واألخالق دى حاجه مفيهاش قديم وجديد 
 ىف قرارةواملشكلة اننا بنصنع من ناس نجوم و..إنحدار  االخالق ىف 

 يعنى مثال ملا  إنت بتشوف هيفاء وهبي ورويب ونانا و..  أنفسنا إحنا بنحتقرهم 
ماريا  وبتتمزج اوي وإنت بتتفرج عليهم ولو شفتهم ىف الشارع حتجري علشان 

أكيد حيكون .. لكن لو قولتلك انت ايه رأيك ىف أى واحدة فيهم مثال .. تسلم 
يبأه احنا عارفني فني ..  هنا بس إنت عارفها رأيك كلمة قبيحة أنا مأدرش أكتبها

  موش حمتاجه هى تتزين.. يبأه البت ىف األصل تتزين ىف بيتها .. احلق وبندلع 
 ) امليك أب(وبعدين البت مجاهلا الطبيعي أفضل مليون مرة من .. ملخاليق ربنا 
 وطبعا موش حكلمك عن أرضاره الصحية وال هو بيتعمل إزاي.. الىل بيتحط ده

 ولكن عايزين..أصال وال من اهني مواد علشان البنات الىل بتحطه متتقرفش 
موش هو الىل حيجيب العريس وال هو الىل ) امليك أب ( نتكلم ىف نقطة أهم إن 

والىل نفيس تفهمه أى بنت إن الشباب ملا بيتجوز ..حيخىل الشاب يتعلق بالبنت 
 ..بيها فيديو كليب وال واحدة علشان يصور ) ميك اب( موش بيدور عىل

حتى لو البنت متوسطة ..هو بيدور عىل اإلنسانة املحافظة ىف لبسها وىف أخالقها 
احلب واجلواز .. ألن اجلواز موش باجلامل ) ميك أب (اجلامل برضه متحطش 

 وديام االنسان بفطرته بريتاح للحاجه الطبيعية.. ملهوش مقاييس حمددة 
 .. ان روايب غلبت السمنة الفالحي  ومتصدقش إن الصناعي بيغلب وال 

والعني موش برتتاح إال عىل .. الطبيعي ديام بيكسب النه حاجه برتتاح هلا العني 
  .الفطرة  وهى احلاجه الطبيعية الىل خلقها ربنا 
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